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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

säädösvallan siirron seurannasta ja komission täytäntöönpanovallan käytön valvonnasta 
jäsenvaltioissa
(2012/2323(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 290 ja 
291 artiklan,

– ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 182/20111,

– ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 3. maaliskuuta 2011 hyväksymän 
yhteisymmärryksen käytännön järjestelyistä delegoitujen säädösten käyttämisessä,

– ottaa huomioon puitesopimuksen Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista2

ja erityisesti sen 15 kohdan ja liitteen 1,

– ottaa huomioon tuomioistuimen 5. syyskuuta 2012 antaman tuomion asiassa C-355/10, 
parlamentti vs. neuvosto (ei vielä julkaistu), ja käsiteltävänä olevan asian C-427/12, 
komissio vs. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto,

– ottaa huomioon 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman säädösvallan 
siirtovaltuudesta3,

– ottaa huomioon parlamentin puhemiehen neuvoston puheenjohtajalle 8. helmikuuta 2013 
lähettämän kirjeen neuvoston puutteellisesta edistymisestä asiassa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä 
kehitysyhteistyövaliokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan, työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, 
kalatalousvaliokunnan sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
lausunnot (A7-0000/2013),

A. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksella otettiin käyttöön parlamentin ja neuvoston 
(�lainsäätäjä�) mahdollisuus delegoida osa omista valtuuksistaan komissiolle 
lainsäädännössä (�perussäädös�); ottaa huomioon, että säädösvallan siirto on 
varovaisuutta vaativa toimenpide, jossa komissiota pyydetään harjoittamaan säädösvaltaa, 
joka kuuluu luontaisesti lainsäätäjän omiin tehtäviin; ottaa huomioon, että säädösvallan 

                                               
1 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
2 EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.
3 EUVL C 81 E, 15.3.2011, s. 6.
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siirtoa tarkasteltaessa on näin ollen aina lähdettävä liikkeelle lainsäätäjän vapaudesta; 
ottaa huomioon, että oikeuskäytännön mukaan käsiteltävän asian kannalta keskeisten 
sääntöjen hyväksyminen on varattu lainsäätäjälle; ottaa huomioon, että säädösvallan siirto 
voi siten koostua ainoastaan säädöksen muiden kuin keskeisten osien täydentämisestä tai 
muuttamisesta; ottaa huomioon, että näin syntyvät komission antamat delegoidut 
säädökset ovat muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan 
yleisiä säädöksiä; ottaa huomioon, että perussäädöksessä on nimenomaisesti määriteltävä 
tällaisen säädösvallan siirron tavoitteet, sisältö, soveltamisala ja kesto ja vahvistettava 
säädösvallan siirtoon liittyvät ehdot;

B. ottaa huomioon, että määrittääkseen käytännön järjestelyt ja sovitut täsmennykset ja 
preferenssit, joita sovelletaan SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisiin 
lainsäädäntövallan siirtoihin, parlamentti, neuvosto ja komissio ovat sopineet 
delegoituihin säännöksiin sovellettavia käytännön järjestelyjä koskevasta 
yhteisymmärryksestä, jolla pyritään siihen, että lainsäädäntövallan siirto toteutetaan 
sujuvasti ja että Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat valvoa sitä tehokkaasti;

C. ottaa huomioon, että perussopimusten mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat kansallisen lainsäädäntönsä mukaiset toimenpiteet unionin oikeudellisesti 
velvoittavien säädösten täytäntöönpanemiseksi; ottaa huomioon, että kun tarvitaan 
yhdenmukaisia edellytyksiä oikeudellisesti sitovien unionin säädösten täytäntöönpanoa 
varten, näillä säädöksillä on kuitenkin siirrettävä täytäntöönpanovaltaa komissiolle (ja 
tietyissä poikkeustapauksissa neuvostolle) SEUT-sopimuksen 291 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla; ottaa huomioon, että kun perussäädös edellyttää, että jäsenvaltioiden on valvottava 
komission täytäntöönpanosäädösten antamista, perussäädöksissä olisi siirrettävä tämä 
täytäntöönpanovalta komissiolle asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti; ottaa 
huomioon, että keskeinen sitoumus, jonka komissio antoi tuohon asetukseen liitetyssä 
lausunnossa, koski yhteisön säännöstön kiireellistä saattamista vastaamaan uutta 
delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten järjestelmää tämän vaalikauden 
aikana, mukaan luettuina perussäädökset, joissa viitataan valvonnan sisältävään 
sääntelymenettelyyn; 

D. ottaa huomioon, että on lainsäätäjän tehtävä määrittää tapauskohtaisesti kunkin säädöksen 
yksityiskohtaisuuden taso ja siten myös se, siirretäänkö komissiolle täytäntöönpanovaltaa 
delegoitujen säädösten antamista varten, sekä se, tarvitaanko valtuuksia varmistamaan 
säädöksen yhdenmukaiset täytäntöönpanoedellytykset; ottaa huomioon, että tällainen 
säädös- tai täytäntöönpanovallan siirtäminen ei koskaan ole pakollista; ottaa huomioon, 
että tällaista siirtoa olisi kuitenkin aina harkittava, jos tarvitaan joustavuutta ja tehokkuutta 
eikä niitä voida saavuttaa tavallisella lainsäädäntömenettelyllä; ottaa huomioon, että 
päätös lainsäädäntö- tai täytäntöönpanovallan siirrosta on tehtävä objektiivisin perustein, 
joiden on mahdollistettava tehdyn ratkaisun oikeudellinen valvonta;

E. ottaa huomioon, että monessa tapauksessa lainsäädäntöneuvottelut ovat osoittaneet, että 
toimielimet tulkitsevat tiettyjä asioita eri tavoin; ottaa huomioon, että työjärjestyksen 
37 a artiklan mukaan parlamentin valiokunnat voivat pyytää oikeudellisten asioiden 
valiokunnalta lausuntoa, kun ne käsittelevät ehdotusta, joka sisältää delegoituja säädöksiä; 
ottaa huomioon, että puheenjohtajakokous hyväksyi 13. tammikuuta 2012 yhteisen linjan 
ja 19. huhtikuuta 2012 yhteisen lähestymistavan, jota yksittäisten valiokuntien on 
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noudatettava mielipide-erojen ratkaisemiseksi; ottaa huomioon, että parlamentin on 
vietävä yhteinen linja askelta pitemmälle laatimalla omat soveltamisperusteensa 
SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklaa varten ja pyrkimällä sopimaan tällaisista perusteista 
neuvoston ja komission kanssa; 

1. katsoo, että parlamentin olisi noudatettava seuraavia perusteita SEUT-sopimuksen 290 ja 
291 artiklan soveltamisessa:

 Säädöksen sitovuudesta tai sitomattomuudesta on päätettävä sen luonteen ja sisällön 
perusteella; SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan voidaan siirtää ainoastaan valta 
antaa oikeudellisesti sitovia säädöksiä.

 Komissio voi muuttaa säädöksiä ainoastaan delegoiduilla säädöksillä. Tämä sisältää 
liitteisiin tehtävät muutokset, koska liitteet ovat säädösten kiinteä osa. Liitteiden 
lisäämisellä tai poistamisella ei voida pyrkiä delegoitujen säädösten käyttöön tai siltä 
välttymiseen; jos lainsäätäjä katsoo, että tekstin olisi oltava perussäädöksen kiinteä 
osa, se voi päättää sisällyttää tekstin liitteeseen.

 Toimenpiteet, joilla pyritään täsmentämään säädöksessä esitettyjen velvoitteiden 
sisältöä, on tarkoitettu täydentämään perussäädöstä lisäämällä siihen muita kuin 
keskeisiä osia. 

 Toimenpiteet, jotka johtavat painopisteiden, tavoitteiden ja odotettujen tulosten 
valintaan, olisi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä, jos lainsäätäjä päättää olla 
sisällyttämättä niitä itse säädökseen.

 Toimenpiteet, joilla annetaan (täydentäviä) ehtoja, perusteita tai vaatimuksia, jotka 
on täytettävä (ja joiden täyttämisen varmistaminen on jäsenvaltioiden tai muiden 
lainsäädännön piiriin suoranaisesti kuuluvien henkilöiden tai yhteisöjen tehtävä), 
muuttavat itsessään lainsäädännön sisältöä ja tuovat mukanaan uusia yleisesti 
sovellettavia sääntöjä. Siten tällaisten täydentävien sääntöjen tai perusteiden 
esittäminen on mahdollista vain delegoitujen säädösten avulla. Sitä vastoin 
perussäädöksessä (tai myöhemmässä delegoidussa säädöksessä) asetettujen sääntöjen 
tai perusteiden täytäntöönpano, jolla ei muuteta niistä aiheutuvien oikeuksien tai 
velvollisuuksien sisältöä eikä tehdä uusia poliittisia valintoja, voi tapahtua 
täytäntöönpanosäädösten avulla. 

 Joissakin tapauksissa komissiolla on valtuudet antaa täydentäviä ja 
soveltamisalaltaan yleisiä sitovia sääntöjä, jotka vaikuttavat asiallisesti 
perussäädöksessä määritettyihin oikeuksiin tai velvollisuuksiin. Nämä toimenpiteet 
täydentävät itsessään perussäädöksessä esitettyjä ja määrittävät siten edelleen 
unionin politiikkaa. Tämä voidaan saavuttaa ainoastaan delegoidulla säädöksellä.

 Toimenpide, jolla määritetään perussäädöksen mukaisesti annettavia tietoja (esim. 
tietojen tarkka sisältö), yleensä täydentää tietojen antamisvelvoitetta ja se olisi 
toteutettava delegoidulla säädöksellä. 

 Toimenpide, jolla määritellään tietojen antamista koskevat järjestelyt (ts. muoto), ei 
yleensä täydennä velvoitetta antaa tietoja. Tällainen toimenpide sen sijaan 
mahdollistaa yhdenmukaisen täytäntöönpanon. Se olisi siksi pääsääntöisesti 
toteutettava täytäntöönpanosäädöksellä.

 Toimenpiteet, joilla määritellään menettely (ts. tapa toteuttaa tai panna täytäntöön 
jotakin), voidaan toteuttaa joko delegoidulla säädöksellä tai 
täytäntöönpanosäädöksellä (tai jopa perussäädöksen keskeisenä osana) 
toimenpiteiden sisältöä ja kontekstia sekä perussäädöksen säännösten luonnetta 
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vastaavasti. Toimenpiteet, joilla määritetään menettelyjen yksityiskohtia 
perussäädöksessä asetetun velvoitteen yhtenäisten täytäntöönpanoedellytysten 
varmistamiseksi, olisi yleensä toteutettava täytäntöönpanosäädöksillä.

 Menettelyjen tavoin valtuutus, jolla määritellään toimintatavat (ts. jonkin 
toteuttaminen säännöllisesti ja systemaattisesti) tai metodologia (ts. toimintatapojen 
määrittelyä koskevat säännöt), voidaan antaa delegoiduilla säädöksillä tai 
täytäntöönpanosäädöksillä sisältöä ja kontekstia vastaavasti.

 Yleisesti ottaen delegoituja säädöksiä olisi käytettävä, kun perussäädös antaa 
komissiolle huomattavasti harkintavaltaa täydentää perussäädöksessä asetettua 
oikeudellista kehystä.

 Valtuutukset voivat olla yleisesti sovellettavia toimenpiteitä. Näin on esimerkiksi 
silloin, kun päätökset koskevat sitä, hyväksytäänkö tai kielletäänkö tietty ainesosa 
elintarvikkeissa, kosmetiikassa jne. Nämä päätökset ovat yleisiä, koska ne koskevat 
kaikkia toimijoita, jotka haluavat käyttää tällaista ainesosaa. Jos komission päätös 
näissä tapauksissa perustuu täysin perusteisiin, jotka sisältyvät perussäädökseen, sen 
olisi oltava täytäntöönpanosäädös edellyttäen, että lainsäätäjä ei ole päättänyt pitää 
hyväksymistä perussäädöksen keskeisenä osana liitteen muodossa; jos sillä lisätään 
uutta normatiivista sisältöä, joka vaikuttaa oikeuksiin ja velvollisuuksiin ja siten lisää 
toissijaisen poliittisen painopisteen tai poliittisen valinnan perussäädökseen 
täydentäen sitä, sen olisi oltava delegoitu säädös.

 Säädöksellä voidaan siirtää komissiolle ainoastaan valta hyväksyä yleisesti 
sovellettavia muita kuin lainsäädännöllisiä toimenpiteitä. Delegoiduilla säädöksillä ei 
siten voida antaa erikseen sovellettavia toimenpiteitä. Yleisesti sovellettava 
toimenpide on säädös, jossa annetaan määräyksiä, joita on tarkoitus soveltaa ennalta 
määrittämättömään oikeussubjektien määrään.

 Täytäntöönpanosäädöksillä ei pitäisi lisätä poliittisia painopisteitä, eikä komissiolle 
annettavien valtuuksien pitäisi mahdollistaa merkittävää harkintavaltaa.

 Toimenpiteet, joilla poiketaan tilapäisesti perussäädöksessä annetuista säännöistä 
tietyssä erityistilanteessa erityisesti määritellyin selkein ehdoin ja rajoitetun ajan, 
eivät muuta tai täydennä perussäädöstä. Ne olisi siksi hyväksyttävä 
täytäntöönpanosäädöksinä. Jos nämä toimenpiteet kuitenkin merkitsevät pysyvämpää 
poikkeamista perussäädöksen säännöistä ja ulottuvat pitemmälle kuin rajattuun 
ajanjaksoon, ne olisi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä;

2. kehottaa komissiota ja neuvostoa ryhtymään neuvotteluihin parlamentin kanssa, jotta 
voidaan päästä sopimukseen edellä tarkoitetuista perusteista; katsoo, että tämä voidaan 
saavuttaa tarkistamalla toimielinten välistä sopimusta paremmasta lainsäädännöstä siten, 
että siihen sisällytetään tällaiset perusteet;

3. on vakavasti huolissaan siitä, että yhteisön säännöstön saattaminen vastaamaan Lissabonin 
sopimusta on toteutunut vain osittain neljän vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta; 
kehottaa komissiota esittämään puuttuvat vastaavaksi saattamista koskevat ehdotukset; 
kehottaa neuvoston puheenjohtajavaltiota parhaansa mukaan edistymään neuvotteluissa 
paketeista, jotka viipyvät edelleen neuvostossa, mukaan luettuina maataloutta ja kalastusta 
koskevat ehdotukset; katsoo, että ainakin kaikki tapaukset, joihin aiemmin sovellettiin 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä, olisi nyt saatettava vastaamaan 
SEUT-sopimuksen 290 artiklaa;
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4. on huolissaan siitä, että vaikka kaikkien poliittisten elementtien järjestelmällinen 
säilyttäminen perussäädöksessä voi olla joissakin tapauksissa hyvä ratkaisu, se voi ajan 
myötä riistää SEUT-sopimuksen 290 artiklalta sen käyttökelpoisuuden hyödyllisenä 
tapana järkiperäistää lainsäädäntöprosessia, mikä oli sen alkuperäinen tarkoitus;

5. kannustaa valiokuntiaan valvomaan tiiviisti delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten käyttöä omilla vastuualueillaan;

6. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden parlamenteille.
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PERUSTELUT

Tämän mietinnön tarkoituksena on tarkastella SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklan 
käytännön soveltamista ja tarjota esittelijöille joukko hyödyllisiä suuntaviivoja delegoitujen 
säädösten ja täytäntöönpanosäädösten käsittelyyn. Parlamentti on vastaanottanut 
18. heinäkuuta 2013 mennessä 69 delegoitua säädöstä (4 vuonna 2010, 7 vuonna 2011, 
38 vuonna 2012 ja 20 tähän mennessä vuonna 2013), joista 64 on ollut delegoituja asetuksia, 
2 delegoituja direktiivejä ja 3 delegoituja päätöksiä, eikä kumpikaan lainsäätäjä ole 
toistaiseksi vastustanut delegoitua säädöstä.

Lainsäädäntövallan delegointiin ja täytäntöönpanosäädöksiä koskevaan asetukseen liittyviin 
mietintöihin vuosina 2010 ja 2011 kohdistetut suuret toiveet (toimin tuolloin esittelijänä) eivät 
ole toteutuneet alun perin odotetulla tavalla. Näiden välineiden tarkoituksena oli edelleen 
parantaa lainsäätäjien valvontaa sekundaarisen lainsäädännön osalta ja siten vahvistaa näiden 
säädösten demokraattista legitimiteettiä. Niillä pyrittiin myös tehostamaan ja edelleen 
yksinkertaistamaan unionin tason lainsäädäntöä.

Tämän mietinnön valmistelua varten perustettiin hallinnollinen projektiryhmä, joka koostui 
lausunnon antavien valiokuntien ja asianomaisten parlamentin yksiköiden 
hallintovirkamiehistä, sekä valmisteltiin työasiakirja, jossa hahmoteltiin keskeiset 
kysymykset, jotka voidaan karkeasti jakaa kahteen eri osa-alueeseen: 

1. Monissa neuvotteluissa, joissa käsitellään uusia komission säädösehdotuksia ja 
ehdotuksia voimassa olevan lainsäädännön mukauttamiseksi Lissabonin sopimukseen, on 
vaikea valita, käytetäänkö delegoituja säädöksiä vai täytäntöönpanosäädöksiä. 

2. Delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädöksiä koskevien ehdotusten valmisteluun ja 
hyväksymiseen komissiossa sekä niiden käsittelyyn Euroopan parlamentissa liittyy monia 
kysymyksiä, mukaan lukien eri tavat, joilla parlamentti toteuttaa tarkasteluvaltaansa, 
asiantuntijoiden osallistuminen sekä tehokkaan ja vaikuttavan tiedonkulun luominen 
toimielinten välillä ja parlamentin sisällä.

Delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten erottaminen toisistaan sekä 
perussäädökseen sisällytettävien säädösten asianmukainen valitseminen ovat usein 
keskeisessä asemassa lainsäädäntöehdotuksista käytävissä neuvotteluissa. Esitän siksi joukon 
käytännön ehdotuksia, joilla turvataan parlamentin tavoitteet ja ohjataan jäseniä ja henkilöstöä 
tässä työssä, otetaan huomioon parlamentin erilaiset kannat, puheenjohtajakokouksen 
hyväksymä �horisontaalinen lähestymistapa� ja parlamentin yksiköiden harjoittama 
säännöllinen seulonta.

Tässä yhteydessä on olennaista, että valiokunnat käyttävät suuremmassa määrin hyödykseen 
mahdollisuutta pyytää JURI-valiokunnalta lausuntoa delegoitujen säädösten käytöstä 
työjärjestyksen 37a artiklan mukaisesti.

Mietinnön perimmäisenä tarkoituksena on vahvistaa työtä, jota EU:n toimielimissä tehdään 
sekä hallinnollisella että poliittisella tasolla, ja keskittyä erityisesti lainsäädäntövallan 
käyttäjiin ja komissioon kysymyksissä, jotka liittyvät delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten käyttöön viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana, sekä 
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valmistella tietä sille, että nämä kysymykset otetaan huomioon tarkistettaessa vuonna 2003 
tehtyä toimielinten välistä sopimusta paremmasta lainsäädännöstä. 


